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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Część A
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
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1. Wstęp
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz. U. Nr 2013 nr 0
poz.1129) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Specyfikacji Technicznej) wraz z
projektem budowlanym są wymagania ogólne dotyczące wykonania projektu remontu
placu przy ul. Portowej oraz ogrodzenia fokarium w Helu.
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych specyfikacjami technicznymi (Specyfikacji Technicznej).
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty :
SSpecyfikacji Technicznej - 1.2. Demontaż elementów istniejących
SSpecyfikacji Technicznej - 2.3. Remont ogrodzenia
SSpecyfikacji Technicznej - 2.4. Demontaż starej instalacji elektrycznej
SSpecyfikacji Technicznej - 2.5 Instalacja nowych elementów elektrycznych
1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, St. projektową, Specyfikacji Technicznej i poleceniami
Zamawiającego.
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
spełnienia
wszystkich
czynności
wykonawczych: przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających
się na kompletność robót wynikających z norm , przepisów technicznych,
Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki
budowlanej. W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia
realizacji Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:
- wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia robót;
- znaki ostrzegawcze;
- wykonanie dojść do miejsca prowadzenia robót;
- oświetlenie terenu, na którym prowadzone są roboty;
- zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich.
1.5 Informacja o miejscu prac remontowo-budowlanych
1.5.1. Przekazanie terenu robót
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacją projektową wraz ze niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu
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robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna, projekt budowlano-wykonawczy, opracowanie
zakresu i wyceny prac elektrycznych, projekt umowy, zapytanie ofertowe wraz z
dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inwestora stanowią całość
wymagań Zamawiającego co do realizowanych prac. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje przede wszystkim projekt
budowlano-wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna, w dalszej kolejności wspólne
ustaleni Zamawiającego i Użytkownika (tj. Kierownika SMIOUG im. Prof. Skóry w Helu)
z Wykonawcą. Rozbieżności, o których mowa w zdaniu poprzednim należy
niezwłocznie pisemnie zgłaszać Zamawiającemu na piśmie.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
Specyfikacji Technicznej.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
tolerancji wyznaczonej należytą starannością w wykonywaniu prac budowlanych. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji wskazanego powyżej. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacji
Technicznej i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców,
oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na
podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Obsługa geodezyjna
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić
na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133) .Pomiarami
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geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności
pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
APP ARCHITEKA-TOMASZ KARPOWICZ

-8-

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inwestora
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
terenu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6 Nazwy i kody robót budowlanych.
Dział robót – 45
Grupa robót – 45.1, 45.3,
1.7 Określenia podstawowe.
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejęcia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.
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Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,
a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki,
śmietniki.
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
nie połączony trwale z gruntem.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły
odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty.
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą j ego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
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Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej montażowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
Księdze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z dokumentacją projektował specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w
Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu
robót.
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach
Technicznych (Specyfikacji Technicznej).
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadać :
- Aprobaty Techniczne zgodne z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracja Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostanie przez Wykonawcę
wywiezione z miejsca budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem
i niezapłaceniem.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji Technicznej przewiduje możliwość
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zamieniany bez zgody Inwestora.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji Technicznej przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsca remontu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w odpowiednich
normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacji
Technicznej.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszczone do użycia mogą zostać tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są
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objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane
przez Specyfikacji Technicznej, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące
dokumenty:
a) protokoły przekazania miejsca budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na miejscu budowy i będą odpowiednio
zabezpieczone. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznej, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Odbioru robót dokonuje Zamawiających.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedstawionych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. dzienniki budowy
4. wyniki pomiarów kontrolnych
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacji Technicznej i programem
zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednio wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 )
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zmianami)
- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 21 z z późniejszymi
zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. 2002 Nr 108, poz.953
z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z późn.
Zmianami z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. 2000 Nr
26, poz. 313, z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Społ. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. DzU. 2003 nr 169, poz.1650, z późn.
Zmianami z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 Nr 0,
poz. 1278 z późn. zm.),)
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 07.06.2010 r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010
Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(t.j. Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1040 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
budynki
i
ich
usytuowanie
(Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.)
11. UWAGI KOŃCOWE
1. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robót.
2. Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do
przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych
rozporządzeń, norm i przepisów.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Część B
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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SST - ROBOTY BUDOWLANE
ST -1.Roboty ziemne
(Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:45111200-0 :Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w
gruntach nie skalistych I - III kategorii wraz z transportem gruntu na miejsce
składowania dla zadania PROJEKT REMONTU PLACU PRZY ULICY PORTOWEJ
ORAZ OGRODZENIA FOKARIUM W HELU – Cz. I
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – Wymagania
ogólne.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Harmonogram
i technologia
prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego z zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości
wszystkich
elementów
zgodnie
z
dokumentacją
projektową,
lub dyspozycjami Zamawiającego przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek
błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli
zażąda tego Zamawiający.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami
i określeniami podanymi w informatorach i poradnikach.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu
mechanicznego. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia
się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy
równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. Wykopy
fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej niż
głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające
przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli.
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W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest
głębiej posadowiona.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów
w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu,
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia
zboczy wykopów i ich nachylenia.
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m,
a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia
oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych
w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: w przypadku układania
rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm
z każdej strony.
1.5 Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wykopów pod projektowane ogrodzenie, rozbiórkę elementów istniejących
- niwelacja terenu
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.
Jak w części A pkt. 2 ST dot. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów.
3. SPRZĘT.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów (zasypek) prowadzone
będą ręcznie i mechaniczne, przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych,
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Sprawdzanie jakości
i
prawidłowości wykonania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT.
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Jak w części A pkt. 5 ST dot. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Dokładność wykonania robót
1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być
określone w dokumentacji technicznej.
2) Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń
projektu nie powinny być większe niż: 0,02% - dla spadków terenu,
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,
±5 cm - dla rzędnych dna' wykopu pod fundamenty,
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
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± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,
± 10% - w nachyleniu skarp.
3) Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach
rurociągów nie powinny być większe niż:
+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,
-5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.
4) Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian
wykopu, nie powinna być większa niż ± 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego
stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu
klinów o grubości nie większej niż 5 cm.,
5) Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń
i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu
całą swoją powierzchnią.
6) Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami,
którą należy liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi
powinna wynosić:
głębokość wykopu, m minimalna odległość ścian, m
do 4,0 7,0
> 4,0 do 6,0 10,50
Przy większych głębokościach odległości powinny być obliczone.
Kontrolę jakości robót należy dokonać zgodnie z ST oraz z PN/B-06050
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie wykopów
i zasypek (nasypów) dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych. Kubatura robót
liczona jest w stanie rodzimym.
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050.
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w pkt 9 „ST Ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa.
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

APP ARCHITEKA-TOMASZ KARPOWICZ

- 23 -

ST-2 Remont ogrodzenia
( Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45342000-6: Roboty
budowlane w zakresie ogrodzenia)

2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu
ogrodzenia dla zadania PROJEKT REMONTU OGRODZENIA FOKARIUM W HELU.
2.2. Zakres robót objętych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z remontem ogrodzenia zewnętrznego fokarium od strony strefy wejściowej
oraz od strony basenu.
3. Materiały.
4. Ogrodzenie od strony basenu fokarium:
- pale z tworzywa sztucznego posiadające właściwości:
 średnica 20cm, długość 300cm
 nie rozszczepialność (brak ryzyka skaleczenia się drzazgami)
 brak przewodności elektrycznej
 brak konieczności konserwacji (nie butwieje)
 wodoodporność
 odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę
 odporność na mikroorganizmy
 nieszkodliwość dla środowiska naturalnego
- elementy drewniane ogrodzenia
- słupy z blachy ocynkowanej
- fundamenty systemowe punktowe
- furki wejściowe
5. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Odbioru
„Wymagania ogólne" . Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem
zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych.
Ogrodzenie drewniane:
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. Przy przewozie,
załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu,
żurawie samochodowe.
Ogrodzenie z tworzywa sztucznego:
Materiał należy obrabiać i montować ściśle wg zaleceń producenta oraz na podstawie
projektu. Narzędziami do obróbki materiału są m.in.: piły widiowe, wiertarki. Wszystkie
elementy należy dopasowywać i obrabiać na budowie.
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4. Transport
Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST.
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową.
Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" .
5.1 Ogrodzenie od strony placu:
Wszystkie elementy ogrodzenia należy oczyścić i odmalować w pierwotnych kolorach.
Elementy konstrukcyjne, w przypadku złego stanu technicznego, należy
wymienić
na nowe.
Wymiana i montaż bramy wjazdowej wykonanej z materiałów o tych samych
właściwościach i gabarytach co istniejąca. Elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć
antykorozyjnie, elementy drewniane należy zaimpregnować. Zarówno odtworzoną
konstrukcję, jak i drewniane wypełnienie należy pomalować na kolor ciemnobrązowy
dopasowany do istniejącego ogrodzenia strefy wejściowej fokarium.
5.2 Ogrodzenie od strony basenu fokarium:
Ogrodzenia z tworzywa sztucznego:
Materiał należy obrabiać i montować ściśle wg zaleceń producenta oraz na podstawie
projektu. Wszystkie elementy należy dopasowywać i obrabiać na budowie.
Oczepy należy zamocować do lica pali za pomocą śrub M16 z podkładkami.
Pale wewnątrz mogą posiadać jamy skurczowe. Nie wpływają one na łączenie pala z
oczepem, gdyż funkcje nośną pala pełni jego zewnętrzny pierścień.
Dopuszcza się wbijanie niezaostrzonych pali.
Wszystkie stosowane łączenia muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub
ze stali nierdzewnej A2.
Belki należy łączyć z oczepami za pomocą łączników kątowych typ 90
Technologia prowadzenia robót wkopania palisady – pale po ich ułożeniu w otwartym
wykopie należy zasypać gruntem wraz ze stabilizacją masą betonową w części
zagłębionej.

Ogrodzenie drewniane:
Wykonanie dołów pod słupki ogrodzenia drewnianego.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający nie podaje inaczej, to doły pod
słupki/belki powinny mieć wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gł. ok. 1,2 m.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać
doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać
podziału odcinków prostych na odległości około 2 m
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Ustawienie słupków.
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w
linii ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na
długości terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spadków linię wierzchołków
dostosować do spadku terenu. Elementy drewniane należy osadzić na słupach z blachy
ocynkowanej i fundamencie punktowych systemowym.
Montaż furtek.
6. Kontrola jakości robót:
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" .
6.1. Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent
posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie wyznaczonej trasy
ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- poprawność ustawienia słupków
prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, rozstaw słupków]
- prawidłowości utwardzenia i ukształtowania terenu
- usytuowania uzbrojenia podziemnego
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości
ogrodzenia, wyłączając bramę i furtkę, dla której jednostka obmiarowa jest komplet.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" .
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej
kontroli materiałów i robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po
ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności.
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Jak w części A pkt. 9 ST dot. Ogólne wymagania podstawy płatności.
10. Przepisy związane
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
2. PN-M-62054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i
badania
3. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
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